
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2004. (IX.03.) rendelete 

a 3/2005.(I.28.) a 33/2011. (XII.16.), a 27/2012. (XI.30.) és a 22/2019.(IX.30.) rendeletekkel 
egységes szerkezetbe foglalt szövege 

a talajterhelési díjról  
 

 
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXI. törvény 21/A. § (2), valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1 

1. § 

E rendelet hatálya Albertirsa Város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély 
alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (a továbbiakban: Kibocsátó) terjed ki. 

Talajterhelési díj egységdíja, mértéke 

2. § 

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3. 

3. § 

Az éves talajterhelési díj mértékét: 
- a talajterhelési díj alapja, 
- a talajterhelési egységdíj, 

- a területérzékenységi (1,5) és veszélyeztetési (1) szorzó szorzata adja. 
 

Díjmentesség 

4. §2  
 

(1) Kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól mentes az a 70 éven felüli magánszemély,  
a) 3egyedül él és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át, vagy 

b) 4öregségi nyugdíjkorhatárt (62. életév) betöltött házastársával, élettársával él, és akinek,    a 

vele közös háztartásban élő jövedelmét is figyelembe véve, az 1 főre jutó jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,  

feltéve, hogy az ingatlan az adóalany lakó- vagy tartózkodási helyéül szolgál. 

 

 
1 Módosította a 33/2011. (XII.16.) rendelet, hatályos 2012. január 01-től.  
 Területérzékenységi szorzó megállapítása: a 2003. évi  LXXXIX. tv. 3. sz. melléklete és a  
33/2000. (III.17.) Korm.r. 2/1. sz. melléklete alapján. 
2 Módosította a 33/2011. (XII.16.) rendelet, hatályos 2012. január 01-től.  
3 Módosította a 22/2019.(IX.30.) ök. rendelet, hatályos 2020. január 1-től.  
4 Módosította a 22/20109.(IX.30.) ök. rendelet, hatályos 2020. január 1-től. 



(2) 5Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól, az a természetes személy kibocsátó, aki vagy a vele 

közös háztartásban élő közeli hozzátartozója rokkantsági ellátásban vagy fogyatékossági 

támogatásban részesül, és a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át. 

4/A. §6 

Új közcsatorna kiépítése esetén, a kibocsátó, a műszakilag rendelkezésre állástól számított 6 
hónapig mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.  

 
Díjkedvezmények 

5. § 

A 3. §-ban meghatározott díjból 50 %-os díjkedvezmény illeti meg a tárgyévben rászorultsági alapon 
azt a lakossági Kibocsátót, aki 
 

a) nyugdíjas és családjában a közös  háztartásban élők jövedelmét figyelembe véve az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb  összegének 150  %-
át. 

b) regisztrált munkanélküli, és családjában a közös háztartásban élők jövedelmét figyelembe 
véve az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét.  

c) 770 év alatti, egyedülálló, nyugdíjas magánszemély és jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.                                            

 

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 

6. § 

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzat adóhatósága látja el. 
(2)8 A 4. §-ban szabályozott adómentességre való jogosultságot adózónak évente igazolnia kell. 

(3)9 A lakóhely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai 
irányadóak. 
 

         
7. §10 

 

 
5 Kiegészítette a 22/2019.(IX.30.) ök. rendelet, hatályos 2020. január 1-től.  
6 Kiegészítette a 22/20109.(IX.30.) ök. rendelet, hatályos 2020. január 1-től. 
7 Módosította a 22/20109.(IX.30.) ök. rendelet, hatályos 2020. január 1-től. 
8 Kiegészítette a 33/2011. (XII.16.) rendelet, hatályos 2012. január 01-től.  
9 Kiegészítette a 33/2011. (XII.16.) rendelet, hatályos 2012. január 01-től. 
10 Módosította a 3/2005. (I. 28.) rendelet, hatályos 2005. február 01-től. 



Albertirsa Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére a Viziközmű Üzemeltető Intézmény 
(továbbiakban: Szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra 
köteles: 

a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról korrigálva a 
locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében 
elszivárgott vízmennyiséggel, 

b) a csatornára való rákötésről a rákötés időpontját követő hónap 5. napjáig, 
c) a talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és megfizetnie önadózás útján 

Albertirsa Város Önkormányzatának talajterhelési díj számlájára, Bankszámlaszám: 11742159-
15390723-04640000 

d) 11az a kibocsátó, aki nem rendelkezik vízmennyiség mérővel, e rendelet I. sz. mellékletében 
meghatározott átalány figyelembevételével számítja ki a talajterhelési díjfizetési 
kötelezettségét.  

Átmeneti és záró rendelkezések    

8. § 
 

(1/) A Szolgáltató 2004. szeptember 30-ig köteles adatot szolgáltatni a kibocsátók 2003. évi 
vízfogyasztásáról, amit korrigál a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték 
meghibásodása következében elszivárgott víz mennyiségével. 

(2) Ez a rendelet 2004. szeptember 15-én lép hatályba. 
 
 
 

Fazekas László s. k. Kovács Zoltánné s. k. 
polgármester               jegyző 

     
            

     
Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. október 8.  
 
Kovács Zoltánné dr. s. k. 
jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Módosította a 22/2019.(IX.30.) ök. rendelet, hatályos 2022. január 1-től.  



1. melléklet a 29/2004. (IX.03.) önkormányzati rendelethez12 

 

 

Fogyasztásmérővel nem rendelkező fogyasztási helyek esetében irányadó átalány ivóvízfogyasztás 

 A B C 

1. 1. Fogyasztási hely (telkek)  

2. 1.1. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal 60 liter/fő/nap 

3. 1.2. mint 1.1li., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-
vel 

75 liter/fő/nap 

4. 1.3. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65 liter/fő/nap 

5. 1.4. mint 1.3., de épületen belüli, lakáson kívüli közös 
vízöblítéses WC-vel 

80 liter/fő/nap 

6. 1.5. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és 
vízöblítéses WC-vel 

95 liter/fő/nap 

7. 1.6. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, 
vízöblítéses WC-vel, szilárd tüzelésű vízmelegítővel 
rendelkező fürdőszobával 

120 liter/fő/nap 

8. 1.7. mint 1.6., de árammal, gázzal vagy megújuló 
energiával üzemelő vízmelegítővel 

150 liter/fő/nap 

9. 1.8. mint 1.7., de távfűtéses melegvízellátással, 180 liter/fő/nap 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Kiegészítette a 22/2019.(IX.30.) ök. rendelet, hatályos 2020. január 1-től.  


